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Orde van dienst voor de uitzending van zondag 31 mei 2020, vanuit de Witte kerk Lochem.  
 

PINKSTEREN     thema: de Geest verbindt… 
 

 
 

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
Pianist/organist: Els Dijkerman     Zangers: Remco en Lescia 
Ouderling: Dian Pruijsers Diaken: Harm Wesselink 
Lector: Zegert Vis 
Koster + techniek: Hans Christophersen en Jan WillemWesselink   
(voorwerk: Pieter Bas ter Maat) 
 
Inleiding bij Pinksteren: 
komt van het Griekse woord Pentecoste, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de 50e Paasdag. 
Anders gezegd: met Pinksteren wordt Pasen voltooid. In het Jodendom was Pinksteren een 
oogstfeest, de ‘eerstelingen’ van de vroege (tarwe)oogst werden dan aan God geofferd.  
In het Christendom werd dit het feest waarbij de leerlingen van Jezus na zijn Opstanding de 
enthousiaste ‘eerstelingen’ worden, als ze “de geest/Geest krijgen” – met hen gaat dan het 
verhaal verder van onze menswording, en de heel-making van de wereld. Ze ontvangen 
daartoe de ‘gaven’ van de Geest.  
In het Pinksterverhaal spelen (niet-verterend) vuur en wind een rol: dat zijn de 
natuurverschijnselen waarmee het Oude Testament de nabijheid van God zelf beschrijft… 
 

Voor de dienst: 
PKN filmpje “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” (oude Liedboek 487, vers 1 en 3) 
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https://protestantsekerk.us16.list-

manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9319322754&e=2645e4ba80 

Toenadering 
Ouderling: Welkom aan de kijkers  
 
Intochtslied: LB 672: 1 en 3 

 

3. In ’t lichaam van de Heer, tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij. 
 
Bemoediging en groet 
Ouderl. : Onze hulp is in de naam van de Heer, 
    die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft.  
                 Hij blijft trouw aan wat Hij zelf begon. 
    
ouderl:     Genade en vrede voor jou van God de Vader, 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9319322754&e=2645e4ba80
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9319322754&e=2645e4ba80
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       de liefde van Christus omarmt jou! 
     Vrede van zijn Geest, voor ieder mens, 
       en voor heel de schepping - Amen. 
Drempelgebed : (ouderling) 
 
Kyrie:  zingen LB 281:1 en 2. 

 

 
- Kyrie-Gebeden 
- Afsluitend zingen we LB 281: 10 

 
 
Woord van bemoediging: Gen. 1:1-3 
“In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
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De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oer-vloed. 
Maar Gods Geest zweefde over het water. 
God zei: Er moet licht komen! En er was licht.” 
 
Glorialied: LB 701 “Zij zit als een vogel” (Iona-bundel) 
Nota bene: We kijken en luisteren naar een filmpje hiervan, gezongen door online zangers 
en zangeressen uit onze gemeente…samengebracht door Guus Wiselius. 
 
Uitleg:  reageren kan via de WhatsApp op nummer 06-57361573 

- Om voorbeden aan te vragen (dankgebed ook welkom !) 
- Of om te reageren op het thema: “de Geest verbindt mensen” – daar merk ik van….? 

 
Gezongen gebed om de Geest: LB 680:1,3,4. 

 
3 Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 
4 Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
MOMENT MET EN VOOR DE KINDEREN: 
 
Filmpje: het Pinksterverhaal; een animatie gemaakt door Hannah Dieker (12 jaar !) 
(En als het lukt… Verbeelding voor jong en oud door Leonard: wat doet die Geest met ons 
???) 
 



5 
 

 
Zingen: LB 676: 1,2,4,5 “De wind, wij zien hem niet” 
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Voor de kinderen: op internet kun je vast wel een handleiding vinden om zelf zo’n mooie 
kraanvogel te vouwen (… ’t is wel een geduldig werkje… succes!). 
Wedstrijdje doen? Wie de mooiste mobile van kraanvogels maakt, beloon ik met een 
appeltaart! Je hebt een week de tijd. Stuur je naam en een foto van je mobile naar: 
delibera@kickmail.nl 
 
1e Bijbellezing: Johannes 14:22-29 (Zegert Vis) 
Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de 
wereld bekendmaken, Heer?’  

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn 
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar 
wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet 
mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik 
tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader 
jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 
ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord 
dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik 
naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.  
Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 
 

Zingen: LB 695:1-5 “Heer raak mij aan met uw adem” 

 

mailto:delibera@kickmail.nl
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3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt, en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
 
4 Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent, voor wie nu naast mij staan. 
 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 
 
2e Bijbellezing: Handelingen 2 (ingekort, en stoutmoedig bewerkt…) 
Toen de 50e dag, de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op 
ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.  
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het 
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten helemaal in verwarring omdat ieder de apostelen 
en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in 
onze eigen moedertaal horen? Duitsers, Fransen en Zweden, inwoners van Groot-Brittannië, Egypte 
en Israël, mensen uit Turkije en Syrië, Afrikanen,  Chinezen en Russen, Nederlanders en ook Joden uit 
Rome, en joodse bekeerlingen, Grieken en Amerikanen… wij allen horen hen in onze eigen taal 
spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’  
Maar toen kwam Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, en hij begon een gloeiende 
Paaspreek over Jezus te houden: dat God hem na zijn kruisdood tot leven had gewekt, “want de 
dood kon zijn macht over hem niet behouden”.  
En Petrus herinnerde daarbij aan de profeet Joël die had gezegd:  
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten. Dan zullen jullie 
zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien, en oude mensen droomgezichten. Ja 
over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze profeteren.” 
Die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000: zij aanvaardden de woorden van 
Petrus, en zij lieten zich dopen. 
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Overdenking: de Geest verbindt… Wat dan ? Mensen natuurlijk ! 
Filmpje ! 
 
Zingen: LB 685:1-5 “Geest van God zo vol van liefde” 
Els speelt en zingt vers 1 voor; daarna allen nog een keer vers 1 

 
 

 
3  Als een vader mij beschermend,  
    breng je inzicht, harmonie 
    en je zet me op je schouders,  
    zodat ik de wereld zie. 
 
4  Lieve vriend, door jouw nabijheid     
    voel ik liefde diep in mij. 
    Jij sterkt mij met jouw belofte;  
    vrede, troost en rust geef jij. 
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Gebeden en gaven 
Eventuele mededelingen 
Dankgebed en voorbeden; acclamatie LB 333 

 
Stil gebed 
Onze Vader 
 

Collecte: 1. Diaconie: Kerk in Actie  2. Eigen gemeentewerk 
 
De diaconale collecte van deze week is bestemd voor: 

   Help een stille coronaramp voorkomen 
 

Corona: een ramp van ongekende omvang. In Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen 

beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. 

Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is 

onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Wereldwijd staan kerken op 

om deze mensen hulp te bieden. Sta ook op, geef gul. 

Op bijgaande link vindt u een filmpje over het collectedoel 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona 

 
Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:   
NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v.collectedoel en/of datum 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona
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Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de 
Hooiplukker deponeren. 
 

Slotlied: LB 657 “Zolang wij ademhalen” 

 
 

4. Ons lied wordt steeds gedragen, door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven  om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  het komend bruiloftsfeest. 
 
Zending en zegen 
Allen : Amen, Lb431b  (gezongen) 
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FIJNE PINKSTERDAGEN ALLEMAAL ! 
 
Suggestie: je kunt digitaal koffiedrinken met elkaar. Zet koffie, bel 
kennissen/vrienden van de gemeente, en heb een Skype-ontmoeting met de 
koffie op tafel… 
 
Overigens: hetzelfde idee is te doen voor ‘digitaal samen eten’; 
- spreek af wie het hoofdgerecht en wie voorgerecht en/of het toetje verzorgt  
– na koken : de 1 bezorgt bij de ander en haalt op  
– thuis opwarmen en met Skype aan : samen eten ! 
 
 
Winkelwagen voedselbank:  
Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is tijdelijk opgeschort. 
Voor wie wil en kan bestaat de mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 
RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. winkelwagen 
voedselbank 
 


